
07.05.2021 № 01-БМ/119 

на №  від  
 

  

Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Д.А. 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Звертаємось до Вас з приводу катастрофічної ситуації на ДП «Завод порошкової 

металургії» (м. Бровари).  

З 2017 року це стратегічне, а колись казанне, державне підприємство - єдиний в 

Україні виробник залізного порошку з повним технологічним циклом, штучно ведеться 

до знищення, в першу чергу через відсутність з боку Мінекономрозвитку політики 

щодо його розвитку. Ще не так давно, його продукція задовольняла попит оборонно-

промислового комплексу. 

Кадрові призначення за останні роки викликали подив та нерозуміння, 

оскільки керівники не мали жодного відношення до металургійної галузі, вони не 

займались виконанням своїх прямих обов՚язків щодо налагодження роботи 

підприємства. І нещодавно призначений ТВО керівник не став виключенням. Згідно з 

реєстром Мінюсту, він є керівником приватної будівельної компанії, що може свідчити 

про наявність конфлікту інтересів. 

На сьогодні борг із заробітної плати перевищив 25 млн грн., за незначним 

виключенням трудовий колектив знаходиться у простої. І навіть мізерна можливість 

для виконання оборонного замовлення фактично заблокована, арештовано рахунки 

підприємства, його відключено від електроенергії та водопостачання. Крім того, 

сторонніми особами розкрадається і виводиться з ладу обладнання, вирізаються дроти, 

що унеможливлює відновлення його роботи. 

Наша Профспілка, окрім надання допомоги працівникам у захисті їх прав в 

судовому порядку на своєчасну виплату зарплати та належної компенсації, 

неодноразово піднімала питання щодо відновлення роботи підприємства та його 

підтримки на державному рівні. Зокрема, на особисте звернення Голови Профспілки у 

листопаді 2017р. Прем’єр-міністром України В.Гройсманом було дано доручення: «з 

урахуванням державних інтересів розглянути ситуацію». Проте, не було здійснено 

необхідних заходів і не вжито належного контролю (додається).  

Трудовий колектив ДП «Завод порошкової металургії» неодноразово звертався до 

Мінекономрозвитку, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента, однак на сьогодні 

відсутня будь-яка реакція. Працівники доведені до відчаю та готові до організації 

акцій протесту.  

Просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, особисто втрутитися у вирішення 

проблем підприємства та прийняти рішення щодо його подальшої долі. 

Додаток: звернення трудового колективу на 2 арк. 

 

З повагою, 

Голова ПМГУ          Рябко О.І. 

Оверковський Б.М.    05080912356 
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